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Quanto foi o roubo
total e quem

fi cou com o dinheiro?

A crise no Brasil não 

foi provocada pelo povo 

brasileiro

A população sabe que a 
crise foi planejada e tra-
balhada pelos políticos 

incompetentes, que usaram di-
nheiro do povo para satisfazer 
as próprias vontades.  

Não é problema de arreca-
dação, todos sabemos que o 
Brasil foi roubado, mas o que 
ainda está difícil de desvendar 
é quem fi cou com o dinheiro, 
quantas pessoas, afi nal, foram 
benefi ciadas com os desvios e 
corrupções pelas quais o Brasil, 
ainda passa, diariamente.

Aliás, se falarmos em arre-
cadação, o Brasil é um dos 
países que mais arrecada no 
mundo, isso por conta de seus 
altos impostos que, raramente, 
são repassados para os luga-
res onde realmente deviam 
chegar. Outro ponto também 
importante e que nós, povo, 
ainda não conseguimos fazer 
as contas é de quanto cada 
órgão público perdeu durante 
esses roubos. 

Os rombos que fi caram nas 
organizações que deviam ter o 
máximo cuidado com nosso di-
nheiro são grandes incógnitas 
e a única certeza que temos é 
que somos nós que pagamos 
as contas. Alguns exemplos 
dessas dúvidas são o total 
perdido pela Petrobrás, pela 
Eletrobrás, qual foi o prejuízo 
que esses órgãos perderam 
e para onde e/ou quem foi o 
dinheiro roubado.

Do mesmo jeito, quais foram 
os prejuízos dos fundos de 
pensões como o dos Correios, 

do Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica e do BNDES, e quem 
foi o benefi ciário do dinheiro 
do rombo. O povo também não 
sabe quantos assessores os de-
putados, senadores, governa-
dores, prefeitos têm e em quais 
órgãos estes assessores estão 
alocados e quanto ganham.

Tudo que se utiliza do di-
nheiro do povo precisa ser 
esclarecido, mas não é possível 
oferecer o poder da verifi cação 
ao povo, uma vez que ainda 
existem muitos ladrões des-
conhecidos e outros tantos 
com poder para julgarem os 
corruptos já apresentados.

Enquanto o poder do dinhei-
ro do povo parar nas mãos dos 
‘propineiros’ não ficaremos 
sabendo de verdade. Não 
teremos como descobrir para 
onde e como serão gastos os 
tantos reais que pagamos em 
impostos. Não será possível 
descobrir quantos são corrup-
tos enquanto todas as esferas 
estiverem envolvidas de algu-
ma forma nos esquemas que 
assolam o país.

Vejam outro exemplo de 
dinheiro que ninguém sabe 
de onde vem e muito menos 
para onde vai, a Mega Sena, 
que ainda não investigada e é 
uma das maiores incógnitas do 
nosso sistema.

Por fi m, temos de deixar 
clara nossa insatisfação com 
a situação do Brasil, mas te-
mos também que ir atrás de 
resoluções e não apenas fi car 
nos lamentando nas rodas de 
conversa, o dinheiro é nosso e 
a cobrança também precisa ser!

 
(*) - É empresário e autor do livro 

“Impossível é o que não se tentou”.

J. A. Puppio (*)

A - Indivíduos com TOC
O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas recruta voluntários 
saudáveis e voluntários com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) 
que não estejam medicados para um novo projeto de pesquisa, que vai 
identifi car marcadores cerebrais associados ao TOC e avaliar infl uência 
de fatores como traumas, religiosidade e situação socioeconômica no 
desenvolvimento do transtorno. Serão estudados 250 indivíduos com 
TOC não medicados e 250 indivíduos saudáveis como grupo de controle. 
A pesquisa vai examinar diversos circuitos cerebrais envolvidos nas 
manifestações do transtorno e também explorar como as características 
ambientais específi cas podem moderar as relações entre o cérebro e 
o comportamento. Interessados devem contatar pelo e-mail (protoc.
projeto@gmail.com) ou tel. (11) 2661-6972. 

B - Avaliação de Imóveis
O Ibape/SP (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenha-
ria de São Paulo) desenvolveu um curso sobre ‘Avaliações de Imóveis 
Urbanos’, destinado a engenheiros e arquitetos registrados no CREA, 
que acontece entre os próximos dias 19 a 23 (segunda à sexta-feira). O 
objetivo é apresentar informações e ferramentas aplicáveis à engenharia 
de avaliações de imóveis urbanos através do Tratamento por Fatores. É 
um curso destinado para quem está iniciando na área. Os conceitos serão 
abordados com um enfoque totalmente prático, com exemplos atuais 
do mercado imobiliário. O engenheiro de avaliações é um analista cuja 
função é promover e fundamentar um parecer sobre quanto vale um 
determinado imóvel. Mais informações: tel. (11) 3105-4112 
ou (www.ibape-sp.org.br).

C - Blockchain e Criptomoedas
“Blockchain e Criptomoedas: o Futuro das Transações Digitais” é o 
tema do Seminário Lide Next Solutions, promovido pelo Lide - Grupo 
de Líderes Empresariais. Alan Chusid, sócio-fundador do Banco Neon; 
Fabio Silva, CEO da Latoex; Fernando Ulrich, economista-chefe de 
Criptomoedas da XP Investimentos; Joel de Souza, fundador e CEO da 
BRE Coins; Thiago Augusto, CEO da Transfero Swiss/Bit.One; Ricardo 
Guimarães, sócio-fundador da BIT Capital e Hélio Moraes, sócio da 
Pinhão e Koiffman Advogados, irão debater o assunto sob a liderança 
de Luiz Fernando Furlan, chairman do Lide. O evento será realizado na 
próxima quarta-feira (21), das 19h às 21h30, no Auditório da Sociedade 
Brasileira de Coaching (SB Coaching), Vila Olímpia. Para informações 
adicionais, basta acessar: (www.lideglobal.com).  

D - Prática da Enfermagem
Nos dias 3 e 4 de abril,  no Transamerica Expo Center, acontece o Con-
gresso de Desenvolvimento Profi ssional em Enfermagem (Condepe), que 
passará a limpo a prática da enfermagem, visando qualifi car a assistência, 
melhorar a performance/resultados de instituições de saúde, além de 
gerar negócios importantes para as empresas.  Dirigido especialmente a 
enfermeiros, técnicos e auxiliares, apresentará o conhecimento científi co 
e também lidará de forma prática com áreas diversas, como atendimento 
básico ao paciente neonatal, assistência domiciliar, cuidado aos doentes 
críticos e em grave estado, urgência e emergência, terapia nutricional 
e intensiva, feridas e estomas, traumas, estética, saúde e enfermagem 
forense. Saiba mais em (www.condepe2018.com.br).

E - Pragas e Vetores
O “I Simpósio Nacional de Pragas e Vetores” será realizado no Instituto 
Biológico (IB) entre os dias 18 e 21 de junho. O evento é realização da 
Unidade Laboratorial de Referência em Pragas Urbanas do IB, órgão 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 
O tema da edição é o Sinantropismo. O objetivo é promover o debate e 
o intercâmbio técnico e científi co entre as diferentes áreas que atuam 
na pesquisa, diagnóstico, prevenção, manejo e controle de pragas si-
nantrópicas. Biólogos, ecólogos, educadores, engenheiros agrônomos e 
ambientais, médicos veterinários e sanitaristas interessados em enviar 
seus trabalhos têm até o dia 15 de março. Informações pelo e-mail 
(eabramides@gmail.com) ou tels. (19) 3243-0396 e (14) 99757-7711 – 
WhatsApp com Elaine Abramides. 

F - Ventos do Piauí
A Votorantim Energia inaugurou o complexo eólico Ventos do Piauí, 
localizado na divisa do Estado com Pernambuco, primeiro empreendi-
mento na área de produção de energia eólica da história da Votorantim. 
Com investimentos de R$ 1,1 bilhão, o complexo é constituído por sete 
parques eólicos, incluindo 98 aerogeradores e capacidade instalada 
de 206 MW. Desde os anos 1950, a Votorantim investe na geração de 
energia para consumo de suas operações industriais, tendo desenvol-
vido uma expertise na construção e na gestão de usinas hidrelétricas. 
O portfólio atual da empresa inclui 32 hidrelétricas, com capacidade 
instalada de 2,6 GW. Nos últimos anos, a Votorantim Energia passou 
a atuar como comercializadora do excedente de energia no mercado 
livre e em leilões.

G - Logística e Transportes
Entre os dias 13 e 15 de março, no São Paulo Expo, acontece a Inter-
modal South America, o maior evento das Américas direcionado para os 
setores de logística, transporte de cargas e comércio exterior. Realizada 
há mais de 20 anos, a feira é considerada uma plataforma de negócios 
que reúne os principais players do setor com o objetivo de fomentar 
negócios e parcerias e dar suporte ao desenvolvimento e aprimoramento 
tecnológico dos segmentos que congrega. Nos três dias de encontro, as 
discussões dos assuntos serão lideradas por embarcadores, fornecedores 
logísticos, acadêmicos e representantes do governo. Cerca de 400 marcas 
expositoras de 22 países estarão preesentes, atraindo mais de 33 mil 
profi ssionais. Informações: (www.intermodal.com.br).

H - Impressão Têxtil
A Epson apresentou no último dia 6, durante o evento Digital Couture 
Project 2018 em Nova York, o novo hotsite “Epson Une a Tecnologia 
com a Moda”, criado para aproximar designers e empresários de moda 
da tecnologia de impressão digital têxtil. O hotsite oferece, de forma 
prática, orientações sobre as soluções de impressão digital em tecido, 
incluindo sublimação de tintas, impressão direta em diversos tipos de 
tecido e peças de roupa com impressoras digitais de tecido para ajudar 
a promover a integração da tecnologia de impressão digital nos fl uxos 
de trabalho de design de hoje.  O hotsite está disponível em (https://
epson.com.br/impressao-digital-textil). Mais informações, visite (https://
epson.com.br/). 

I - Capacitação Profi ssional 
Jovens e pessoas com defi ciência que desejam entrar no mercado de 
trabalho ainda têm até a próxima quarta-feira (21) para se inscrever 
nos cursos de capacitação profi ssional oferecidos pelo Instituto da 
Oportunidade Social - IOS. Os cursos são totalmente gratuitos, incluindo 
uniforme e material didático e têm duração de até seis meses. São 736 
vagas distribuídas nas unidades: Santana, Barueri, Itaquera, Jardim Ângela 
e Pirituba. Para realizar a inscrição, os interessados deverão acessar: 
(http://ios.org.br/index.php/para-alunos/inscricao/) para ver a relação 
de documentos necessários e levá-los pessoalmente nas unidades do 
IOS mais próxima. Mais informações: (www.ios.org.br).

J - Artigos para Casa
Entre os próximos dias 19 e 23, no Expo Center Norte, acontece a 
ABCasa Fair – maior feira do setor de artigos para casa, decoração, 
presentes e utilidades domésticas da América Latina. O evento é 
promovido pela ABCasa – Associação Brasileira de Artigos para Casa, 
Decoração, Presentes e Utilidades Domésticas e terá cerca 400 expo-
sitores, distribuídos em 70.000 m2, que movimentam cerca de R$ 30 
Bilhões, entre fabricantes, importadores e distribuidores. Para essa 
edição a expectativa é da presença de 50.000 lojistas e empresários 
do Brasil inteiro no evento. A feira é o maior polo gerador de negócios 
do segmento, impulsionando o setor e criando relacionamentos. Saiba 
mais em (www.abcasa.org.br).

A - Indivíduos com TOC
O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas recruta voluntários 
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Nos dias 3 e 4 de abril,  no Transamerica Expo Center, acontece o Con-

IGP-10 tem infl ação 
de 0,23% em fevereiro

O Índice Geral de Preços – 10 
(IGP-10) registrou infl ação de 
0,23% em fevereiro. A taxa é 
inferior ao 0,79% registrado em 
janeiro, mas superior ao 0,14% de 
fevereiro do ano passado. A taxa 
acumulada em 2018, até feverei-
ro, é de 1,02%. Em 12 meses, o 
IGP-10 acumula defl ação (queda 
de preços) de 0,42%, segundo a 
Fundação Getulio Vargas (FGV).

A queda da taxa de janeiro para 
fevereiro foi puxada pelos preços 
no atacado, medidos pelo Índice 
de Preços ao Produtor Amplo 
(IPCA), que registrou infl ação 
de 0,09% em fevereiro, ante 
uma taxa de 1,06% registrada 
no mês anterior. Por outro lado, 
os preços no varejo e o custo 
da construção tiveram alta da 
infl ação de janeiro para fevereiro. 

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que analisa o varejo, 
passou de 0,36% em janeiro para 
0,57% em fevereiro. Já o Índice 
Nacional de Custo da Constru-
ção (INCC) subiu de 0,08% em 
janeiro para 0,32% em fevereiro. 
O IGP-10 mede a variação dos 
preços no período entre o dias 
11 do mês anterior e o dia 10 do 
mês de referência (ABr).

Para o Copom, a infl ação deve 

fi car em torno de 4,2%, em 

2018 e 2019.

O ciclo de cortes da taxa 
básica de juros, a Selic, pode 
ser interrompido na próxima 
reunião do Copom, em março. 
De acordo com a ata da últi-
ma reunião, divulgada ontem 
(15), “caso o cenário básico 
evolua conforme esperado, 
o comitê vê, neste momen-
to, como mais adequada a 
interrupção do processo de 
fl exibilização monetária”, ou 
seja de redução da Selic. Na 
reunião realizada nos dias 6 e 
7 deste mês, a taxa básica foi 
reduzida para 6,75% ao ano, 
no 11º corte seguido.

Entretanto, o Copom res-
salta que essa “visão para a 
próxima reunião” pode se 
alterar e levar a uma redução 
moderada adicional na taxa, se 
houver mudanças na evolução 
do cenário básico e do balanço 
de riscos. Para o Copom, a 
infl ação deve fi car em torno de 
4,2%, em 2018 e 2019. A meta 
de infl ação para 2018 é 4,5% 
e para 2019, 4,25%. Em 2017, 

A carga que apresentou maior incremento (10,3%) foi a de 

granel sólido, movimentando um total de 695,4 milhões de 

toneladas no ano passado.

Compreendido por portos 
públicos e terminais de 
uso privado, esse setor 

havia registrado, em 2016, uma 
movimentação de 1,002 bilhão 
de toneladas. Os números foram 
divulgados ontem (15) pela 
Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq). A 
movimentação de contêineres 
aumentou tanto em toneladas 
quanto em unidades TEUs (si-
gla em inglês para Twenty-feet 
Equivalent Unity, unidade que 
equivale a um contêiner de 20 
pés). 

Foram movimentados 106,2 
milhões de toneladas (valor 
6,1% superior ao registrado em 
2016), transportadas em 9,3 
milhões de TEUs (aumento de 
5,7%). A carga que apresentou 
maior incremento (10,3%) foi a 
de granel sólido, movimentan-
do um total de 695,4 milhões 
de toneladas no ano passado. 
Milho e soja apresentaram 
crescimento de 71,8% e de 
31,5%, respectivamente, na 
comparação 2017/2016. Já a 
movimentação de granel líqui-

Apesar do Brasil ter fechado 2017 
com a maior taxa de desemprego 
da sua história, o setor supermer-
cadista foi na contramão do país e 
encerrou o último ano com o maior 
número de empregos formais já 
observado. A Associação Paulista 
de Supermercados (APAS) analisou 
os dados do Caged e constatou que 
os supermercados do estado de São 
Paulo fecharam 2017 com 530.233 
colaboradores contratados. 

Ao avaliar apenas o ano de 
2017, o resultado também é ani-
mador e mostra o crescimento 
nos empregos formais. Ao todo, os 
supermercados paulistas fecharam 
o ano passado com saldo positivo 
de 8.592 vagas, um número cerca 
de duas vezes maior que os 3.992 
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Setor portuário brasileiro 
cresceu 8,3% na comparação 

de 2017 com 2016
O setor portuário brasileiro registrou um aumento de 8,3% na comparação de 2017 com 2016, e 
movimentou 1,086 bilhão de toneladas

2017. Em 2016, a movimenta-
ção tinha sido de 660 milhões 
de toneladas, o que representa 
um crescimento de 9,3%. Já os 
portos públicos apresentaram 
crescimento de 6,3%, registran-
do uma movimentação de 364,5 
milhões de toneladas. 

A movimentação de cargas 
aumentou 22,7% nos portos 
públicos e 32,9% nos terminais 
de uso privado de 2010 a 2017. 
O total de crescimento da mo-
vimentação de cargas fi cou em 
29,3%. Em termos de tipo de 
navegação, as de longo curso 
apresentaram um aumento de 
8%, fi cando responsáveis pela 
movimentação de 803,3 milhões 
de toneladas. A navegação 
de cabotagem (entre portos 
marítimos de um mesmo país, 
sem perder a costa de vista) 
transportou 221,8 milhões de 
toneladas, pesagem 3,8% maior 
do que a registrada em 2016; e 
a navegação interior (ao longo 
de canais, rios , lagoas, ensea-
das, baías e angras) apresentou 
crescimento de 37,8% (57,3 
milhões de toneladas).

do registrou movimentação 
de 230,2 milhões de toneladas 
em 2017 – um crescimento de 
3,8%, na comparação com o 
ano anterior. 

A movimentação da carga 
geral solta cresceu 7,6%, atin-
gindo um total de 54,2 milhões 

de toneladas. De acordo com 
o levantamento, a importação 
de derivados de petróleo au-
mentou em 32%, enquanto a 
exportação de petróleo bruto 
aumentou 19%. Os terminais 
de uso privado movimentaram 
721,6 milhões de toneladas em 

Se infl ação passar de 4,2%, cortes 
na Selic podem ser interrompidos

sidade da economia, revisões 
pequenas na intensidade de 
recuperação do país não leva-
riam a mudanças na trajetória 
esperada para a infl ação. Na 
análise para decidir sobre a 
taxa Selic, o Copom informou 
que levou em consideração 
as oscilações recentes dos 
preços de energia elétrica e 
dos combustíveis.

Uma elevação das taxas de 
juros nos Estados Unidos esti-
mula os investidores a vender 
ações na bolsa de valores e a 
comprar títulos do Tesouro 
norte-americano, considera-
dos os papéis mais seguros do 
planeta. Mas os membros do 
Copom destacaram a capaci-
dade da economia brasileira 
de “absorver eventual revés 
no cenário internacional, 
devido à situação robusta de 
seu balanço de pagamentos 
e o ambiente com infl ação 
baixa, expectativas ancoradas 
e perspectiva de recuperação 
econômica” (ABr).

a infl ação fechou o ano abaixo 
do centro da meta (4,5%) e do 
limite inferior (3%), em 2,95%.

“Todos concordaram que 
a recuperação da economia 
apresenta maior consistência. 
Nesse contexto, entendem que, 
à medida que a atividade eco-
nômica se recupera, a infl ação 
tende a voltar para a meta”, diz 
a ata. O Copom reiterou que 
devido aos atuais níveis de ocio-

Supermercados do estado fecharam 
2017 com 530.233 contratados

empregos criados em 2016. Para 
o economista da APAS, Thiago 
Berka, o número é para se come-
morar, mas ainda está abaixo da 
média de 2010 a 2014.

“Estes números passam confi an-
ça ao setor para seguir investindo 
e gerar cada vez mais empregos. 
A média de 2010 até 2014 foi de 
18.915 postos líquidos positivos 
de trabalho, isso  demonstra que 
há uma grande lacuna de avanço 
e crescimento para o setor buscar 
novos profissionais”, explicou 
Berka, que ainda completou: “Na 
atividade econômica do setor 
de supermercados, uma grande 
parcela da população tem seu pri-
meiro emprego ou suas primeiras 
experiências de trabalho” (APAS).


